
Sustentabilidade

Ambiental:

questões‐chave

para o plano de

trabalho do IPEA ?

1. 
Quais são os fatores que geram
degradação ambiental no país?

1.1. 

Qual é a correlação entre
desigualdade, pobreza e
degradação ambiental?

1.2. 

Qual é a correlação entre
desenvolvimento empresarial e
degradação ambiental?

1.3. 
Qual é a relação entre a ação
da firma e o meio-ambiente?

2. 

Qual é a relação entre a
regularização de uso do solo e o
desenvolvimento nas diferentes
regiões do Brasil?

2.1. 
Qual é a relação da implementação das
ZEEs e a qualidade ambiental?

3. 

Em que medida a matriz
energética brasileira afeta o
meio-ambiente no país?

3.1. 

Qual é a relação entre a
emissão de poluentes e a
matriz energética brasileira?

3.2. 
Recarbonização da matriz
energética brasileira

3.3. 

Quais as alternativas de fontes
energéticas renováveis para a melhoria
da qualidade ambiental no Brasil?

4. 

Qual a relação entre a demanda
mundial por bens e serviços e a
produção de grãos e gado no
Brasil?

5. 

Quais são os impactos
socioambientais dos investimentos
de infraestrutura?

6. 

Como avaliar e mensurar a
sustentabilidade ambiental nas
diferentes regiões do Brasil?

6.1. método

6.2. em áreas rurais e urbanas

7. 
Quais serão os efeitos do
aquecimento global no Brasil?

7.1. em áreas rurais e urbanas

7.2. sistemas produtivos

7.3. biomas

8. 

Quais são os aspectos que
impedem ou dificultam a
efetividade da gestão ambiental
nas diferentes regiões do Brasil?

8.1. 

Como fazer com que a sustentabilidade
ambiental seja inserida de maneira
adequada nas políticas sociais e setoriais
(transversalidade)?

8.2. 

Como avaliar a ação do Estado na
implementação da política ambiental no
Brasil?

9. 

Como incorporar a
sustentabilidade ambiental na
contabilidade nacional?

9.1. 

Como incorporar os custos e benefícios
ambientais das atividades econômicas
nas contas nacionais?

9.2. 
Como incorporar as perdas ambientais
nas contas nacionais?

10. 

Quais são as vocações,
potencialidades e vetores de
ruptura nos biomas brasileiros?

10.1. 
Quais os fatores econômicos do
desmatamento amazônico brasileiro?

10.2. 

Quais os métodos apropriados de
valoração para subsidiar a
concessão das florestas nacionais?

11. 

Em que medida a produção do
conhecimento brasileiro está
voltado para a compreensão e
equacionamento do
desenvolvimento sustentável?

11.1. Biomas brasileiros

12. 

Qual é a relação entre
sustentabilidade ambiental e
desenvolvimento?

12.1. 

Qual é o conhecimento da população
brasileira sobre desenvolvimento
sustentável?

12.2. 
O que o Brasil entende por
desenvolvimento sustentável?

13. 

Quais são as implicações dos
acordos ambientais internacionais
sobre as necessidades de
desenvolvimento brasileiro?

13.1. 

Avaliar a relação do Brasil com as
Organizações Multilaterais (BIRD,
FMI, ONU etc.) e as agendas a ele
colocadas
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